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  هانسفورماتورترا بررسي شآزماي دستوركار

  
   مطالعه اصول فيزيكي يك ترانسفورماتور: دفه

  :تئوري آزمايش
  :  برحسب تابعي از باز مدار ثانويه ترانسفورماتور ولتاژ

  ولتاژ اوليه ) 3تعداد دورهاي ثانويه                       ) 2تعداد دورهاي اوليه         ) 1
  : جريان مدار اتصال كوتاه در طرف دوم برحسب تابعي از

  جريان اوليه ) 3تعداد دورهاي ثانويه                       ) 2داد دورهاي اوليه         تع) 1
  : جريان اوليه براي ترانسفورماتور باردار برحسب تابعي از

  تعداد دورهاي اوليه ) 3تعداد دورهاي ثانويه                       ) 2جريان ثانويه                ) 1
ست  -   AC,DC 5Aمنبع تغذيه -پك كامل پرتهاي آزما يشگاهي  - خنك كننده-اهمي 20وستا رئ: وسايل آزمايش

مولتي متر دستي  -ورقه اي وپايه مربوطه  U,Iهسته هاي   -)  دور 300,600,900,1200(سيم پيچ هاي الكترومغناطيس 
  عدد2

  تئوري آزمايش 
 شارمغناطيسي كار ي الكتروموتوري القايي دراثر تغييرترانسفورماتورها براساس القاي الكتريكي يعني ايجاد نيرو

 : است خروجي مطابق زير درحالت ايده آل، رابطه ولتاژ ورودي به ولتاژ براي يك ترانسفورماتور. مي كنند 
 . تعداد دور پيچه هاست nكه 
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111شبكه برق مي گيرد  از كه ترانسفورماتور ايدار انرژيمق. ايده آل تلفات وجود ندارد يك ترانسفورماتور در cosθIV  است كه

222   انرژي تحويلي برابر مقدار. وجريان سيم پيچ اوليه است زاويه بين ولتاژ 1θدرآن،  cosθIV چون بنا به فرض، . مي باشد
 :است وداريم  2θ =1θشد  پسترانسفورماتور فاقد تلفات مي با

)2(  1122 IVIV = 
 :نتيجه مي شود) 2(و ) 1(ازتركيب دو رابطه 

)3(  
1

2

1
2

2

1

1

2 I
n
nI

n
n

I
I

=⇒= 
  . ها به نسبت عكس تعداد دورهاست يعني نسبت جريان

خارج قسمت 
2

1

n
n ناميده مي شود) نسبت تبديل(رماسيون نسبت  ترانسفو .  
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اتالف حرارت در يك سيم متناسب با مجذور جريان است، بنابراين مناسب است كه براي انتقال انرژي، از ولتاژ زياد و  نچو

12( از تراتسفورماتورهاي افزاينده ،جريان كم استفاده كنند nn سپس انرژي . استفاده مي شود براي باال بردن ولتاژ ژنراتورها )<
   در انتهاي خط از تراتسفورماتورهاي كاهنده ولتاژ .را با اين ولتاژ انتقال مي دهند

يكي از مهمترين عللي كه باعث استفاده زياد جريان . استفاده كرده و اختالف پتانسيل را تا حد قابل مصرف پايين مي آورند
  . تغيير بودن ولتاژ توسط ترانسفورماتورها است متناوب در صنعت شده است همين موضوع قابل

 
  ترانسفورماتور تجارتي 

كم شود تلفات هنگامي  Rاين تلفات باعث مي شود كه بازده تراسفورماتور در حدود . تجارتي داراي تلفات است ترانسفورماتور
 : بازده چنين است مقدار. كمينه هستند كه ترانسفورماتور در شرايطي كه براي آن طرح شده است كار كند

  

 
  

 تلفات مس و تلفات در هسته آهن : تلفات در ترانسفورماتور از دو قسمت تشكيل شده است
بگيريم  تراتسفورماتور  بار بنابراين هرگاه از. نمي كند تغيير بار با تغيير دارد و تلفات آهن بستگي به ولتاژ: تلفات درهسته آهن

  . از سه عامل زير ناشي مي شودتلفات آهن . مي شود بازده آن بهتر
دارد كه براي ميخود نگه مي دانيم كه وقتي آهن مغناطيس مي شود، مقداري از آهنربايي را در: تلفات هيستر زيس -1

را درجهت عكس آهنربا كرد از بين بردن اين آهنربايي همواره با از دست دادن مقداري انرژي همراه  زايل كردن آن بايد آن
انرژي را تلف مي كند كه مقدار آن متناسب  يان متناوب كه آهنربايي متناوباً تغيير مي كند، اين پس ماند، مقداري ازجر در. است

با انتخاب جنس آهن مورد استفاده درهسته، مي توان اتالف . است مشهور» تلفات هيسترزيس«با فركانس است و به 
 . سيليس داشته باشد %4 ني استفاده مي شود كهآه از درصنعت، بيشتر. هيسترزيس را به حداقل رسانيد

مي كند، يك نيروي الكتروموتوري درخود هسته، القا مي كند و اين نيروي  متغيري كه ازهسته عبور شار: جريان فوكو -2
به مقاومت مقدار جريان بستگي . اين جريان را جريان فوكو مي نامند. خود جرياني در هسته ايجاد مي كند هالكتروموتوري به نوب

براي انجام اين كار، هسته را از آلياژ . بنابراين براي كم كردن تلفات فوكو بايد مقاومت الكتريكي هسته را زياد كرد. هسته دارد
تلفات فوكو به مجذور فركانس  . عايق هستند اين ورقه ها نسبت به يكديگر. مناسب اختيار كرده و آن را ورقه ورقه مي سازند

 . بستگي دارد
شار  مغناطيسي با قابليت  نفوذ زياد و سطح مقطع كافي براي شار موجود باشد تمام هنگامي كه يك مسير: شار پراكندگي -3

اين مسير يك شكستگي وجود داشته يا مقطع  در اما اگر. داخل هر دو سيم پيچ خواهد گذشت از اين مسير عبور خواهد كرد و از
اين شار پراكنده از سيم پيچ دوم نخواهد . رج شده و مدار خود را در هوا طي مي كندآهن خا آن كم باشد مقداري از شار از

  .گذشت و باعث پايين آمدن بازده خواهد شد
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يك ترانسفورماتور حقيقي،  فرض كرديم درحاليكه در ها را صفر آل، مقاومت سيم پيچدريك ترانسفورماتورايده :تلفات مس

1بنابراين مقداري حرارت معادل . سيم پيچ ها داراي مقاومت هستند
2

12
2
2 RIRI  Rدرسيم پيچ ها ايجاد مي شود كه در آن  +

                                        .حتي المقدور با كم كردن مقاومت كاهش مي دهند  تلفات مس را. مقاومت سيم پيچ است
                                                                                                                                                                       

                                                                       روش آزمايش   
 اندازه گيري كنيد و با افزايش ولتاژ اوليه، ولتاژهاي ثانويه را. ق شبكه وصل نماييدمدار را مطابق شكل ببنديد و آن را به بر) الف

  . را پركنيد) 1(جدول 

  
  

  .با استفاده ازسيم پيچهاي  مختلف رابطه بين ولتاژ و تعداد دور را بررسي كنيد
 .نمودار ولتاژ برحسب تعداد دور را رسم كنيد

50  40  30  20  
1V  
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  )1(جدول 
 1Aرا  I1قرار دهيد، سپس دو انتهاي ثانويه را بهم وصل كنيد و جريان  براي اتصال كوتاه ابتدا ولتاژ منبع را روي صفر) ب

. بررسي كنيدجريان اوليه را  تنظيم كنيد، جريان در طرف دوم را اندازه گيري كنيد، وابستگي به تعداد دورهاي اوليه و ثانويه و
 . منحني مربوط به جريان را برحسب تعداد دورهاي اوليه و ثانويه رسم كنيد

مقاومت آن جريان هاي خواسته شده درجدول  استفاده كنيد و با تغيير باردار، ازيك رئوستا به عنوان بار براي ترانسفورماتور) ج
 . رسم كنيد  I1رحسب را ب I2منحني .را اندازه گيري نماييد I1را تنظيم كرده و ) 2(

          I1  
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